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بررسی کارايی مالچ پليمری و مالچ با پايه گياهی بر کاهش هدر رفت خاک در اراضی مستعد فرسايش بادی در
استان خوزستان
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 1دانش آموخته دکتری ،گروه خاکشناسی ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز
 .2عضو هیات علمی،گروه خاکشناسی ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز
 .3عضو هیات علمی ،گروه کشاورزی ،دانشگاه پیام نور ،تهران
 .4عضو هیات علمی ،گروه خاکشناسی ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز
(تاريخ دريافت -1394/8/20 :تاريخ بازنگری -1395/9/2 :تاريخ تصويب)1395/9/17 :

چکيده
فرسايش بادی معضلی است که در سالهای اخیر بسیاری از نقاط ايران بهويژه استان خوزستان را درگیر نموده است که
وقوع پديده گردوغبار و حرکت ريز گردها از پیامدهای آن محسوب میشود .با عنايت به آثار محیطی مالچهای نفتی،
کاربرد مالچهای پلیمری و گیاهی بهمنظور کاهش آثار زيستمحیطی اينگونه ترکیبات و حل معضل هدر رفت خاک در
اراضی مستعد فرسايش در استان خوزستان ،از اهمیت ويژها ی برخوردار است .در اين تحقیق از دو نوع مالچ پلیمری و
مالچ با پايه گیاهی ،بهعنوان تثبیتکننده خاک ،در چهار سطح صفر %30 ،%15 ،و  %60بر روی سه نوع خاک
برداشتشده از کانونهای فرسايش بادی استان اعمال شد .تأثیر مالچهای موردبررسی بر کاهش هدر رفت خاک در
دستگاه تونل باد در سرعتهای  10 ،8و  13متر بر ثانیه موردبررسی قرار گرفت .نتايج آزمايشها بهصورت يک آزمايش
فاکتوريل در قالب طرح کامل تصادفی موردبررسی قرار گرفت .نتايج تجزيهوتحلیل آماری نشان داد که خاکهای تیمار
شده با هر دو نوع مالچ ،اختالف معنیداری با خاک شاهد در کاهش هدر رفت خاکدارند .از سويی نتايج نشان داد که دو
نوع مالچ موردبررسی ازنظر تأثیر بر میزان کاهش هدر رفت خاک ،اختالف معنیداری باهم ندارد اما غلظتهای مختلف
مالچهای استفادهشده در سطح يک درصد باهم دارای اختالف معنیداری هستند .نتايج بررسی تأثیر مالچ پلیمری و مالچ
با پايه گیاهی نشان داد که کاربرد مالچ پلیمری بهخوبی میتواند میزان هدر رفت خاک را در سرعتهای  10 ،8و  13متر
بر ثانیه در خاکهای موردبررسی کاهش دهد .همچنین کاربرد مالچ با پايه گیاهی میزان هدر رفت خاک را در سرعتهای
ذکرشده در دو خاک زراعی الوان و هويزه بهخوبی کاهش داد اما در خاک ماسهبادی بروايه اين مالچ قادر به ايجاد تأثیری
مثبت بر کاهش هدر رفت خاک در غلظتهای پايین ( %15و  )%30نبود که امر را میتوان به متفاوت بودن اندازه توزيع
ذرات خاک ،میزان مواد آلی و نوع يونهای موجود در خاکها مرتبط دانست.
واژههای کليدی :فرسايش بادی ،مالچ پلیمری ،مالچ گیاهی ،هدر رفت

مقدمه

*

يكی از مهمترين بحرانهای زيستمحیطی در مناطق خشک و
نیمهخشک ،پديده مخرب بیابانزايی و فرسايش بادی هست که
وقوع طوفانهای گردوغبار و حرکت ريز گردها از پیامدهای آن
محسوب میشود ( .)Behera et al, 2007اختالل در سیستم
حملونقل ،آلودگی هوا ،از بین بردن زمینهای کشاورزی و
گسترش نواحی بیابانی ،مدفون ساختن کانالها و آلوده ساختن
آبهای سطحی ،از دست دادن بافتهای گیاهی و کاهش
فتوسنتز ،آفتزدگی مزارع کشاورزی و باغات میوه ازجمله
* نويسنده مسئول a.gholami@iauahvaz.ac.ir :

خسارتهای ناشی از طوفانهای گردوغبار میباشند (
.)Project Management dust,2010
وقوع پديده گردوغبار در چند سال اخیر در برخی
استانها ،عالوه بر اثرات اجتماعی و سالمت جامعه ،بر تولیدات
بخش کشاورزی نیز تأثیرگذار بوده است .بهنحویکه برآوردها
نشان میدهد در سال زراعی  90ـ  89به محصوالت کشاورزی
استان خوزستان شامل گندم آبی ،گندم ديم ،جو آبی ،جو ديم،
کلزا آبی و کلزا ديم بیش از  1882میلیارد ريال خسارت وارد
شد و  468هزار و  416تن محصول کشاورزی از بین رفت .با
وقوع خشکسالی و ايجاد طوفانهای گردوغبار و محدوديت
کشت در  38هزار هكتار از اراضی حوزه رودخانه کرخه در
National
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تابستان  ،91دو هزار میلیارد ريال به کشاورزی اين حوزه
خسارت وارد شد (.)Khoman, 2013
گردوغبار نتیجه فرسايش بادی است .فرسايش بادی در
بسیاری از نقاط جهان ازجمله در عرضهای کم باران ،يكی از
شاخصترين فرآيندهای بیابانزايی است و کشور ايران به لحاظ
موقعیت جغرافیايی ،خشكی ،شرايط خاص اقلیمی و وزش بادها
بهصورت جدی با اين معضل روبرو است .خشکسالیهای چند
سال اخیر ،پوشش گیاهی فقیر موجود در بیابان را از بین برده و
روند بیابانزايی را افزايش داده است .اين عامل شدت فرسايش
بادی در کانونهای بحرانی را در پی داشته است (Nohegar et
) .al., 2012فرسايش بادی باعث فقیر شدن خاک شده و عالوه
بر آن همانند پوششی مزاحم ،سطح اراضی زراعی و غیر زراعی را
میپوشاند .اين مسئله بخصوص در مناطق خشک و نیمهخشک
به دلیل فقر پوشش گیاهی ،کمبود هوموس ،خشک بودن و
ريزدانه بودن خاک ،جدیتر است .در اين راستا ،روشهای
مختلف کنترل در برابر عوامل فرساينده باد نظیر روشهای
بیولوژيكی (استفاده از گیاهان بومی منطقه بهعنوان بادشكن)،
روشهای مكانیكی (حفر خندق ،ساخت بادشكن غیرزنده) و
تقويت پوشش سطحی با کاربرد تثبیتکنندههای خاک نظیر
مالچهای نفتی ،مواد پلیمری و  ...در سالهای اخیر موردتوجه
قرارگرفته است (.)Movahedan et al 2014
مالچهای نفتی شامل مالچهای قیری هستند که درواقع
تهمانده برج تقطیر در پااليشگاهها هستند .از آنجائی که اين مواد
حاوی سرب هستند ،استفاده از آنها خسارتهای زيستمحیطی
ايجاد میکند و وزش مداوم باد در مناطق بیابانی موجب
پراکندگی بیشتر اين آلودگیها میشود ( .)Rabiee 2010با
عنايت به آثار زيستمحیطی مالچهای نفتی از قبیل افزايش دما
(به دلیل ضريب جذب حرارت باال) و درنتیجه تغییر خرد اقلیم
منطقه ،نفوذ به خاک و منابع زيرزمینی آب و آلوده کردن آنها
و مسدود کردن روزنهها و اختالل در تنفس سلولی گیاهان و
بروز بیماریهای تنفسی در افراد )Sadeghi, 2014( ،در سالهای
اخیر استفاده از پلیمرها و انواع مالچهای بیولوژيكی با منشأ
گیاهی بهعنوان جايگزينی برای مالچهای نفتی موردتوجه
قرارگرفته که در تثبیت گردوغبار و شنهای روان نقش بسیار
مهمی داشته است .برای میزان سازگاری پلیمرها و مالچهای
بیولوژيک با محیطزيست و اکوسیستم نیاز به بررسیهای بیشتر
هست .اگرچه در خصوص کارايی آنها در تثبیت سطوح مولد
گردوغبار بررسیهای متعددی انجام شده است ،لكن کماکان در
اين زمینه (بهخصوص میزان ماندگاری آنها تا زمان استقرار
پوشش گیاهی) نیاز به تحقیقات بیشتری هست .يكی از

ويژگیهای بارز پلیمرها اين است که با ايجاد شبكه در سطح
خاک همانند پلی بین ذرات خاک عمل کرده و باعث اتصال ذرات
به يكديگر شده و خاکدانههای درشتتری را ايجاد مینمايند که
درواقع باعث افزايش پايداری خاکدانهها میگردند ( Abbasi et
 .)al, 2010پژوهشگران در بررسی برخی پلیمرها 1دريافتند که
پلیمر آنیونی ،هم آوری بیشتری در خاکهای آهكی نسبت به
خاکهای اسیدی ايجاد میکند ،درحالیکه در مورد پلیمر
کاتیونی نتیجه برعكس هست ).(Wallace et al 1986
تحقیقات آزمايشگاهی و صحرايی انجامگرفته درزمینه
فرسايش بادی با استفاده از تونل باد حاکی از آن است که
فرآيند فرسايشپذيری کامالً تحت تأثیر توزيع اندازه
خاکدانههای خشک قرار دارد (.)Movahedan et al 2014
بنابراين با توجه به اهمیت پايداری خاکدانهها در کنترل
فرسايش خاک ،افزايش قطر ذرات در سطح خاک و خاکدانهای
شدن آنها میتواند يكی از راههای جلوگیری از حرکت و
جابجايی آنها توسط عوامل فرسايش باشد .در اين راستا ،کاربرد
پلیمرها در تثبیت خاکها ،بر اين اساس استوار است که بااتصال
ذرات ريز خاک به هم موجب تشكیل ذرات بزرگتر میشود .اين
امر سبب مقاوم شدن خاک در برابر فروپاشی ،پراکنش و
نیروهای برشی میشود و درنتیجه مقاومت خاک افزايش
میيابد .از سوئی پلیمرهای آنیونی از راه دو سازوکار افزايش
انبوهش ذرات ريز و نیز جلوگیری از تفكیک ذرات موجب اصالح
و بهبود پايداری خاک میشود (Arjunan 2001, Malik and
).Letey 1991
) Mohammad Khan (2014به بررسی تأثیر مالچ
پلیمری  F2SR-231بر تثبیت تپههای ماسهای پرداخت .مقاومت
اين مالچ در برابر بادهايی بهسرعت  90کیلومتر بر ساعت در
تونل باد مورد تأيید قرار گرفت .در صحرا نیز اثرات اين ماده بر
روی گیاهان بسیار مثبت بوده و بوتههايی که با اين ماده
محافظتشده بودند بدون آبیاری دستی و با گذراندن فصل
خشک سبز ماندند (.)Mohammad khan, 2014
)Dong et al (2008برای تثبیت سطحی ماسه ،ماده
بهدستآمده از خمیرکاغذ و پلیمری شده با اسید آکريلیک و
فرمالدئید استفاده کردند که مقاومت به خردشدگی را افزايش و
مقاومت به فرسايش بادی ماسه را بهبود بخشید ( Dong et al.,
.)2008
) Pradhan and John (2009بامطالعه فرسايشپذيری
ترکیبات پلیمری طبیعی (پالستیکهای سلولزی غنیشده با
1. negatively charged and positively charged
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فیبرهای طبیعی) با استفاده از فرسايش با ضربات ماسه 1که در
آن هدر رفت ماده هدف در اثر ضربات ناشی از ذرات جامد ريز
بررسی گرديد ،مشخص کردند که اين امر فرسايشپذيری در
خاکها را کاهش میدهد (.)Pradhan and John, 2009
اگرچه انتخاب يک پلیمر بهعنوان تثبیتکننده خاک امر
سادهای نبوده و عوامل مهمی بايد در نظر گرفته شوند ،بااينحال
به دلیل برتریهای کاربرد اين مواد ،استفاده از آن مواد بهطور
روزافزونی در حال افزايش است و کاربرد پلیمرهای شیمیايی و
مالچهای آلی با پايه گیاهی بهمنظور کاهش آثار منفی بر
محیطزيست و بهرهبرداری از تأثیرات مفید آنها امری ضروری
است.
لذا در اين تحقیق به بررسی تأثیر يک نوع پلیمر شیمیايی
و يک نوع مالچ آلی با پايه گیاهی بر میزان کاهش هدر رفت
خاک با استفاده از يک دستگاه تونل باد مدارباز که در همین

و اقتصادی وارد میکند ،بدين منظور از سه محدوده از
کانونهای بحرانزای فرسايش بادی در استان خوزستان شامل
منطقه روبروی بروايه (که خاک آن محدوده ماسهبادی بوده و
شدت فرسايش بادی در آن به حدی است که ريشه برخی
درختان در سطح خاک نمايان گرديده است) با مختصات '60
 48ºطول شرقی و ' 31 º57عرض شمالی ،اراضی کشاورزی
در فصل آيش در روستای سن بهادل (نزديكی الوان) با مختصات
' 48º 32طول شرقی و ' 31º 91عرض شمالی و منطقه هويزه
با مختصات ' 48º 9طول شرقی و ' 31º 63عرض شمالی،
نمونهبرداری از خاک سطحی (تا عمق  5سانتیمتری) از نقاط
بدون پوشش گیاهی و از محلهايی صورت پذيرفت که هیچگونه
عارضهای در مسیر جريان باد قرار نداشت .تصوير موقعیت
نمونهبرداریها در شكل شماره يک نشان دادهشده است .سپس
نمونهها به آزمايشگاه منتقل گرديد.

راستا طراحی و ساختهشده بود ،پرداختیم .دستگاه مذکور از
چند قسمت اصلی شامل فن لوله محوری مولد باد باقدرت
 2800دور در دقیقه و قابلیت ايجاد باد با سرعت  47کیلومتر بر
ساعت ،محفظه فلزی ،دريچه شیشهای جهت مشاهده
فرآيندهای حمل ذرات خاک ،دستگاه سرعتسنج باد ديجیتال و
يک دستگاه اينورتر (جهت تنظیم سرعت فن مولد باد) تشكیل
گرديده است که نمايی از آن در شكل شماره (چهار) آورده شده
است .با استفاده از اين دستگاه عالوه بر امكان بررسی فرآيند
حرکت ذرات در شروع فرسايش ،اين امكان فراهم است تا
سرعتهای مختلف باد را ،که در طبیعت قابلکنترل نیستند ،با
دقت قابلقبول در آزمايشگاه شبیهسازی نمود .تعیین سرعت
آستانه فرسايش بادی ذرات خاک ،برآورد شاخص
فرسايشپذيری خاک به ازای سرعتهای مختلف باد در مدت
معین ،تعیین کالس فرسايش خاک ،بررسی کارايی انواع مختلف
مالچ حفاظت کننده از سطح خاک ،مشاهده فرآيندهای حمل
ذرات خاک و يا بررسی پارامترهای آئرودينامیكی اجزای سطح از
طريق دريچههای شیشهای نصبشده بر بدنه دستگاه ،بررسی
توان فرسايشپذيری سطوح و بررسی توان فرسايش زايی باد ،از
ساير زمینههای کاربرد دستگاه است.

مواد و روشها
از آنجائی که کانونهای بحرانزای فرسايش بادی بیشترين
خسارتهای مالی و زيستمحیطی را به منابع کشاورزی ،شهری

1. sand blust

شکل  .1نقشه موقعيت مکانهای نمونهبرداری

ابتدا نمونهها در هوای آزاد خشک گرديدند .پس از پر
نمودن سینیهای فلزی دستگاه تونل باد با نمونههای خاک
برداشتشده و صاف نمودن سطح خاک ،ماده پلیمری و مالچ با
پايه گیاهی (که هر دو بهصورت مايع میباشند) در چهار غلظت
صفر (شاهد) 30 ،15 ،و  60درصد توسط يک پاشنده دستی بر
روی تمام خاک درون سینیها پاشیده شد .نمونهها پس از تهیه
در محیط طبیعی به مدت  72ساعت خشک گرديدند .سپس
نمونهها بهدقت توزين شده و در محل موردنظر در داخل دستگاه
قرار گرفتند .بهمنظور ارزيابی تیمارهای پلیمری و مالچ با پايه
گیاهی در برابر باد شديد ،سرعت حداکثری در ارتفاع 3
سانتیمتری باالی سطح خاک در محور مرکزی تونل مدنظر قرار
گرفت .سرعت حداکثر در محور مرکزی تونل در ارتفاع ذکرشده
به  13متر بر ثانیه ( 47کیلومتر بر ساعت) رسید که با حداکثر
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آزمايش ،نمونهها از دستگاه خارج و مجدداً بهدقت وزن گرديدند.
اختالف وزن نمونهها در ابتدا و انتهای آزمايش بهعنوان میزان
فرسايش خاکها در نظر گرفته شد.

بادهای خوزستان مطابقت داشت و از سرعت آستانه خاکهای
کانونها ی حساس به فرسايش در استان باالتر بود .زمان
موردنظر برای آزمايش با توجه بهسرعت باالی باد و حجم
کوچک نمونهها ،مدت  5دقیقه در نظر گرفته شد .پس از اتمام

ب

الف

ج
شکل  .2الف) مالچ پاشی نمونه خاک ب) قرارگيری نمونه در دستگاه ج) نمايی از دستگاه تونل باد مدارباز

نتايج و بحث
خصوصیات شیمیايی نمونههای خاک سه منطقه شامل بافت،
درصد ماسه ،درصد رس ،درصد سیلت ،هدايت الكتريكی و
میزان اسیديته در جدول شماره (يک) قید گرديده است.
میانگین میزان هدررفت خاک در سه سرعت  10 ،8و  13متر بر
ثانیه ،تحت تیمار دو نوع مالچ پلیمری و مالچ با پايه گیاهی ،در
چهار سطح صفر (بهعنوان شاهد) 30 ،15 ،و  60درصد ،در
دستگاه تونل باد در مدتزمان  5دقیقه مورد بررسی قرار گرفت
که نتايج آن در جدولهای ( 2و )3مشهود است .بهمنظور

بررسی آماری تأثیر پلیمر شیمیايی و مالچ با پايه گیاهی بر
میزان فرسايش در برابر باد ،نتايج آزمايشهای انجامشده در اين
بخش بهصورت يک آزمايش فاکتوريل در قالب طرح کامل
تصادفی با نرمافزار  SPSS 16مورد بررسی قرار گرفت .عوامل
موردمطالعه در اين آزمايش عبارت بودند از ماده تثبیتکننده در
دو نوع (پلیمری و گیاهی) ،چهار سطح غلظت (صفر،30 ،15 ،
 60درصد) ،سه نوع خاک با سه تكرار که نتايج آن در جدول
شماره ( )4نشان دادهشده است.
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جدول  .1خصوصيات شيميايی خاکهای مورد بررسی

رديف

خاک

درصد ماسه

درصد سیلت

درصد رس

بافت خاک

PH

)Ec(ms/m

1
2
3

هويزه
الوان (خاک زراعی)
بروايه

72/5
90/6
94/5

15/5
3/4
1/5

12
6
4

Sandy loam

7/09
7
7/1

18/12
1/79
1/12

sand
sand

جدول  .2ميانگين فرسايش خاکهای مورد بررسی در زمان کاربرد مالچ پليمری در سه سرعت  10 ،8و  13متر بر ثانيه (در مدت  5دقيقه) در دستگاه تونل باد
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

نوع خاک

غلظت مالچ پلیمری
(درصد(

هدررفت خاک در
سرعت8 m/s
()gr

هدررفت خاک در سرعت
)gr( 10 m/s

هدررفت خاک در
سرعت
)gr( 13 m/s

میانگین فرسايش در طول
آزمايش ()gr

میانگین فرسايش
()kg/m2/hr

0
15
30
60
0
15
30
60
0
15
30
60

62/1
0
5
0
57/6
4
0
0
41/8
4
0
0

201
6
0
3
184/2
3
5
0
119/3
7
0
1

394/5
4
3
2
363
1
0
3
241/8
4
5
4

219/2
5
4
2/5
201/6
2/6
2/5
1/5
134/3
5
5
2/5

26/73
0/609
0/487
0/304
24/58
0/317
0/304
0/183
16/36
0/61
0/61
0/304

بروايه

الوان (زراعی)

هويزه

جدول  .3ميانگين فرسايش خاکهای مورد بررسی در زمان کاربرد مالچ گياهی در سه سرعت  10 ،8و  13متر بر ثانيه (در مدت  5دقيقه) در دستگاه تونل باد

هدررفت خاک در
غلظت مالچ
سرعت8 m/s
رديف نوع خاک
گیاهی (درصد(
()gr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

بروايه

الوان
(زراعی)

هويزه

0
15
30
60
0
15
30
60
0
15
30
60

62/1
7/5
5
3
57/6
5
0
0
41/8
6
5
0

هدررفت خاک در
سرعت)gr( 10 m/s

هدررفت خاک در
سرعت
)gr( 13 m/s

201
70/5
30
6
184/2
0
0
5
119/3
0
4
1

394/5
265/5
96
25
363
3
4
0
241/8
0
0
2

میانگین فرسايش در میانگین فرسايش
()kg/m2/hr
طول آزمايش ()gr
219/2
114/5
43/6
11/3
201/6
4
2
2/5
134/3
3
4/5
1/5

26/73
13/95
5/317
1/292
24/58
0/49
0/24
0/305
16/36
0/36
0/55
0/18

جدول  .4جدول تجزيه واريانس اثر نوع مالچ ،غلظت مالچ و نوع خاک بر ميزان هدر رفت خاک

منابع تغییرات
نوع مالچ
غلظت مالچ
نوع خاک
خطا
کل
 :nsاختالف معنیداری وجود ندارد

درجه آزادی
1
3
2
65
72
** :در سطح  1درصد اختالف معنیداری وجود دارد

میانگین مربعات میزان هدر رفت خاک
3483920.056 ns
**4.369
**6908978.181
414087.329

656
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همانگونه که از جدولهای شماره ( )2و ( )3مشهود
است ،کاربرد هر دو مالچ پلیمری و گیاهی بهعنوان يک ماده
تثبیتکننده با ايجاد يکاليه پايدار و مقاوم در سطح خاک
میزان هدررفت خاک در معرض فرسايش بادی را به میزان
چشمگیری کاهش داده است .از سويی تجزيه آماری انجامشده
که نتايج آن در جدول شماره ( )4مشاهده میشود ،نشان
میدهد که دو نوع مالچ مورد بررسی ازنظر تأثیر بر میزان کاهش
هدررفت خاک اختالف معنیداری باهم ندارد اما غلظتهای
مختلف مالچهای استفادهشده در سطح يک درصد باهم دارای
اختالف معنیداری هستند .همچنین مقايسه میانگین فرسايش
در انواع خاکها به روش دانكن نشان داد که بین میانگین
فرسايش بادی خاکها در زمان کاربرد غلظتهای  30و 60
درصد مالچ و غلظتهای  15و  30درصد اختالف معنیداری
وجود ندارد درصورتیکه بین کاربرد غلظت  %15و غلظت %60
مالچهای موردبررسی در کاهش هدررفت خاک اختالف
معنیداری وجود دارد .همچنین نتايج آزمون دانكن نشان داد
که خاکهای شاهد بدون کاربرد هرگونه ماده تثبیتکننده
اختالف معنیداری با خاکهای تیمار شده با مالچها دارند .بر
اساس نتايج جدولهای ( )3و ( ،)4میانگین فرسايش در
خاکهای بدون هرگونه ماده تثبیتکننده بسیار زياد است و
میزان فرسايش در تیمارهای مالچ پلیمری نسبت به شاهد بیش
از  90درصد کاهشيافته است .نتايج فوق بهخوبی حاکی از
کنترل فرسايش بادی توسط پلیمر در تمام نمونه خاکها است و
میزان گردوغبار حاصل از وزش باد در سرعتهای موردبررسی
در طول آزمايش ناچیز و بسیار کمتر از تیمارهای شاهد است.
) Mohammad Khan (2014به بررسی تأثیر مالچ
پلیمری  F2SR-231بر تثبیت تپههای ماسهای پرداخت .مقاومت
اين مالچ در برابر بادهايی بهسرعت  90کیلومتر بر ساعت در
تونل باد مورد تأيید قرار گرفت .در صحرا نیز اثرات اين ماده بر
روی گیاهان بسیار مثبت بوده و بوتههايی که با اين ماده
محافظتشده بودند بدون آبیاری دستی و با گذراندن فصل
خشک سبز ماندند (.)Mohammad khan,2014
نتايج تجزيه آماری مقايسه بین انواع خاکهای
موردمطالعه نشان میدهد که بین میزان فرسايش بادی در سه
نمونه خاک در سطح يک درصد اختالف معنیداری وجود دارد.
نتايج آزمون دانكن نشان داد که بین میزان فرسايش بادی
خاکهای الوان و هويزه اختالف معنیداری وجود ندارد اما
خاکهای منطقه بروايه از اين نظر دارای اختالف معنیداری با
ساير خاکها هستند .نتايج جدول شماره ( )4نیز نشان میدهد
که تیمار مالچ گیاهی در نمونههای خاک زراعی الوان و خاک
هويزه تأثیر چشمگیری بر کاهش فرسايش دارد اما تیمار اين

نوع مالچ بر خاکهای ماسهبادی برداشتشده از منطقه بروايه،
بهويژه در غلظتهای  15و  30درصد ،تأثیری بر کاهش
فرسايش بادی اين خاکها ندارد .بهنحویکه میانگین هدر رفت
خاک ( 5/317 ،13/95و  1/292کیلوگرم بر مترمربع در ساعت)
به ترتیب در غلظتهای  30 ،15و  60درصد مالچ گیاهی در
خاک ماسهبادی منطقه بروايه در مقايسه با میانگین هدر رفت
خاک زراعی الوان ( 0/24 ،0/49و  0/305کیلوگرم بر مترمربع
در ساعت) و خاک منطقه هويزه ( 0/55 ،0/36و  0/18کیلوگرم
بر مترمربع در ساعت) به ترتیب در غلظتهای  30 ،15و 60
درصد مالچ گیاهی قابلتوجه است.
در شرايطی که میانگین فرسايش در خاک شاهد بروايه
به میزان  26/73 kg/m2/hrبود ،نتايج آزمايشهای میزان
هدررفت خاک در غلظتهای  30 ،15و  60درصد مالچ گیاهی
به ترتیب  5/317 ،13/95و  1/292کیلوگرم بر مترمربع در
ساعت را نشان داد که اين میزان در خاک بروايه در زمان کاربرد
تیمار پلیمری در غلظتهای  30 ،15و  60درصد به ترتیب
 0/487 ،0/609و  0/304کیلوگرم بر مترمربع در ساعت بود .در
پژوهشی که توسط ) Han et al (2007بر روی چند امولسیون
پلیمری بر کنترل فرسايش ماسهبادی صورت پذيرفت ،میزان
فرسايش در برابر باد با سرعت  25/3متر بر ثانیه ،بین 0-0/4
کیلوگرم بر ساعت در مترمربع به دست آمد (.)Han et al 2007
) Nohegar et al(2011در بررسی استفاده از پلیمر پلیالتیس
در استان هرمزگان نشان دادند که مالچ استفادهشده در اين
منطقه ،قابلیت حفظ ماسهها را در برابر حرکت ايجادشده
بهوسیله باد دارد .در بررسی ماسه تیمار شده با پلی اکريل آمید،
مشخص گرديد که در سرعت باد  23/72متر بر ثانیه ،خاک
ماسها ی تیمار شده با پلی اکريل آمید در تونل باد شروع به
فرسايش نمود ).(Ben Asher et al 2010
الزم به ذکر است که پس از کاربرد مالچ پلیمری ،يک
سطح کامالً صاف و عاری از درز و ترک در سطح خاک ايجاد
میشود که با توجه به باال بودن نفوذپذيری خاکهای ماسهای،
عمقی حدود  5میلیمتر دارد که پس از خشک شدن تشكیل
دواليه میدهد .اليه بااليی بهصورت يکاليه سلِ سخت و
يكپارچه و در زير اين اليه به دلیل کم بودن میزان پلیمر نفوذ
يافته ،تنها ذرات خاک به هم متصل بوده و تراکم باالی اليه
سطحی خاک در اينجا ديده نمیشود.
پلیمر استفادهشده در اين تحقیق از نوع آنیونی هست.
بهطورکلی جذب پلیمر به اجزای خاک به خواص پلیمر (وزن
مولكولی ،نوع و چگالی بار پلیمر) ،خواص و ساختار خاک (نوع و
بافت خاک ،مقدار مواد آلی و نوع يونهای موجود در آن)
بستگی دارد .با توجه به اينكه ذرات خاک بهطورکلی دارای بار
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منفی هستند در پلی الكترولیتهای آنیونی برخالف پلیمرهای
غیر يونی دافعه بار روی زنجیر پلیمر و ذرات خاک مانع از ورود
اين ترکیبات به داخل فضای اليههای سیلیكاتی خاک میشود؛
بنابراين در پلیمرهای آنیونی ،جذب به سطح بیرونی
قابلدسترس اليههای خاک محدود میشود .ماهیت برهمكنش
بین پلیمر آنیونی و سطح خاک هنوز کامالً شناختهشده نیست
اما پیوند هیدروژنی و تبادل لیگاند دو سازوکار پیشنهادی برای
برهمكنش اين ترکیبات با خاک است ( .)Lu et al 2002تشكیل
پیوند هیدروژنی معموالً بین گروه آمید پلیمر و گروههای
هیدروکسیل آزاد سطح خاک اتفاق میافتد ،درحالیکه در تبادل
لیگاند ،گروههای کربوکسیلک در ساختار پلیمر برای تشكیل
کمپلكس کوئورديناسیونی وارد اليه کوئوردينانس داخلی
آلومینیوم ،قرارگرفته در لبه سطح خاک ،میشود .از طرفی چون
پلیمر آنیونی و سطح خاک هر دو بار منفی دارند ،نیروی دافعه
الكتروستاتیک بین آنها از جذب پلیمر روی خاک به روش
هیدروژنی و تبادل لیگاند ممانعت میکند؛ بنابراين فرآيند جذب
بر اساس رقابت بین برهمكنش جاذبه پلیمر با ذرات خاک و
نیروی دافعه الكتروستاتیک بین آنها کنترل میشود .در اين
صورت وجود يون مثبت سديم در ساختار پلیمر بهعنوان يون
تکظرفیتی با بار مخالف و داشتن غربالگری بار قوی و تشكیل
اليه دوگانه الكتريكی موجب کاهش دافعه الكتروستاتیک بین
ذرات منفی شده و امكان دسترسی و جذب بیشتر مولكولهای
پلی الكترولیت آنیونی را روی سطح خاک فراهم میکند
(.)Rabiee,2010

نتيجهگيری کلی
گردوغبار نتیجه فرسايش بادی خاک است .وقوع پديده
گردوغبار و فرسايش بادی در چند سال اخیر در برخی استانها،
عالوه بر اثرات اجتماعی و سالمت جامعه بر تولیدات بخش
کشاورزی نیز تأثیرگذار بوده است بهنحویکه برآوردها نشان
میدهد موجب ايجاد خسارتی در حدود  7الی  17میلیون تن
در سال  88به تولیدات زراعی و باغی گرديده است .در سال
زراعی  90ـ  89به محصوالت کشاورزی استان خوزستان شامل
گندم آبی ،گندم ديم ،جو آبی ،جو ديم ،کلزا آبی و کلزا ديم
بیش از  1882میلیارد ريال خسارت وارد شد و  468هزار و
 416تن محصول کشاورزی از بین رفت (.)Khoman, 2013
بنابراين با توجه به اهمیت پايداری خاکدانهها در کنترل
فرسايش خاک ،افزايش قطر ذرات در سطح خاک و خاکدانهای
شدن آنها میتواند يكی از راههای جلوگیری از حرکت و
جابجايی آنها توسط عوامل فرسايش باشد .در اين راستا ،کاربرد
پلیمرها در تثبیت خاکها بر اين اساس استوار است که بااتصال

ذرات ريز خاک به هم موجب تشكیل ذرات بزرگتر میشود .اين
امر سبب مقاوم شدن خاک در برابر فروپاشی ،پراکنش و
نیروهای برشی میشود و درنتیجه مقاومت خاک افزايش
میيابد .از سوئی پلیمرهای آنیونی از راه دو سازوکار افزايش
انبوهش ذرات ريز و نیز جلوگیری از تفكیک ذرات موجب اصالح
و بهبود پايداری خاک میشود.
در اين راستا و باهدف کاهش هدر رفت خاک و بهتبع آن
کاهش گردوغبار ناشی از فرسايش بادی نمونههای برداشتشده
از سه کانون داخلی گردوغبار تحت تیمار دو نوع مالچ پلیمری و
مالچ با پايه گیاهی در دستگاه تونل باد موردبررسی قرار گرفت.
نتايج بررسی تأثیر مالچ پلیمری و مالچ با پايه گیاهی (که هر دو
بهصورت مايع میباشند) نشان داد که کاربرد مالچ پلیمری
بهخوبی میتواند میزان هدر رفت خاک را در سرعتهای 10 ،8
و  13متر بر ثانیه در خاکهای موردبررسی کاهش دهد.
همچنین کاربرد مالچ با پايه گیاهی میزان هدر رفت خاک را در
سرعتهای ذکرشده در دو خاک زراعی الوان و هويزه بهخوبی
کاهش داد اما در خاک ماسهبادی بروايه اين مالچ قادر به ايجاد
تأثیری مثبت بر کاهش هدر رفت خاک بهويژه در غلظتهای
پايین نبود که علت را میتوان به متفاوت بودن اندازه توزيع
ذرات خاک ،میزان مواد آلی و نوع يونهای موجود در خاکها
مرتبط دانست .همچنین نتايج آماری نشان داد که خاکهای
شاهد بدون کاربرد هرگونه ماده تثبیتکننده دارای اختالف
معنیداری با خاکهای تیمار شده با مالچها دارند .بر اساس
نتايج بهدستآمده ،میانگین فرسايش در خاکهای بدون هرگونه
ماده تثبیتکننده بسیار زياد است و میزان فرسايش در
تیمارهای مالچ پلیمری و مالچ با پايه گیاهی نسبت به شاهد
بیش از  90درصد کاهشيافته است .اين نتايج با نتايج پژوهشی
که توسط ) Han et al (2007بر روی چند امولسیون پلیمری بر
کنترل فرسايش ماسهبادی صورت پذيرفت ،مطابقت دارد .در اين
پژوهش میزان فرسايش در برابر باد با سرعت  25/3متر بر ثانیه،
بین  0-0/4کیلوگرم بر ساعت در مترمربع به دست آمد ( Han et
.)al 2007
نتايج فوق بهخوبی حاکی از کنترل فرسايش بادی توسط
پلیمر و مالچ گیاهی در تمام خاکها است و میزان گردوغبار
حاصل از وزش باد در سرعتهای موردبررسی در طول آزمايش
ناچیز و بسیار کمتر از تیمارهای شاهد است .لذا به نظر میرسد
با تثبیت خاکهای مستعد فرسايش بادی در اين مناطق با
مالچهای موردبررسی و کشت نهالهای بومی و سازگار با شرايط
منطقه ،میتوان به حل معضل فرسايش بادی و کاهش بروز
پديده ريز گردها امیدوار بود.
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ABSTRACT
Wind erosion is a problem in recent years has affected many parts of the Iran, that The consequences of this
phenomenon is dust. Due to the harmful effects of petroleum mulch, polymer and plant mulch is particular
importance to reduce the environmental impact of these compounds and solve the problem of soil loss in
erosion-prone land. In this study, two types of polymer and plant mulch as soil stabilizer were used in four
levels 0, 15%, 30% and 60% on three types of soil from wind erosion sites in Khuzestan. Effect of mulch to
reduce soil loss in the wind tunnel at speeds of 8, 10, 13 m/s were examined. The results of experiments were
examined with SPSS software performed factorial experiment in a randomized complete block design and
Duncan. Statistical analysis showed that the soil treated with both mulch, significantly different from the
control soil to reduce soil loss. It also shows that between two types of mulch in terms of impact on the
reduction of soil loss is not significant difference, But the mulches used in various concentrations are
significantly different from the one percent level. Results Effect of polymer and plants mulch (both liquid)
showed that the use of polymer mulch could well be Decrease the soil loss at speeds of 8, 10 and 13 m/s.
Also, mulch plants, reduced the soil loss in the Agricultural soil Abdolkhan area and Hoveyzeh area. But in
the land of sand Borvayeh area, this mulch, Had not a positive impact on reducing soil loss in low
concentrations, that is due to different soil particle size distribution, organic matter and the type of ions in
soils.
Keywords: Wind erosion, polymer mulch, mulch plants, soil loss
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